
 
 
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล  พ.ศ. 2565 

.................................................. 
 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา 46(5) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และอาศัย
อ านาจ  ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ข้อ 78(9) และข้อ 108(8)  ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนนิการ ชุดที ่26 ครั้งที่ 7/2565 เม่ือวันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2565  ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์                              
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงนิจากนิติบุคคล พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  ว่าด้วย 
การรับฝากเงินจากนิติบคุคล พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแตว่ันถดัจากวันทีน่ายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 

 ข้อ 3    ในระเบียบนี ้
“สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด   
“นิติบุคคล” หมายถึง หน่วยงานหรือองคก์รที่มีฐานะนติิบุคคลตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นซึ่งเป็น 
ต้นสังกัดของสมาชิกสหกรณ ์

“เจ้าของบัญชี” หมายถึง นิติบุคคลผู้ฝากเงนิ 
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ 
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ ์
“ผู้รับมอบอ านาจ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์หรอืผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ ์

 

ข้อ 4   สหกรณ์จะรับฝากเงินจากนิติบุคคลได้เฉพาะนิติบุคคลซ่ึงมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
ของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ ์

ข้อ 5   สหกรณ์รบัฝากเงินจากนิติบุคคลได้  2  ประเภท  คือ 
     (1)  เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
      (2)  เงินฝากประเภทประจ า 

หมวด 1 
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์

 

                                ข้อ 6    การรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
(1)   ออมทรัพย์ทั่วไป    
(2)   ออมทรัพย์พิเศษ    
(3)   ออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 

การเปิดให้บรกิารเงนิฝากตามวรรคหนึง่ อาจเปิดให้บรกิารประเภทใดประเภทหนึ่ง หรอืทุกประเภท  และ
อาจเปิดให้บริการเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม   โดยเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์   

/2  ออมทรพัย์ทั่วไป... 
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ออมทรัพย์ทั่วไป 
 

              ข้อ 7 จ านวนเงนิฝากในการเปิดบัญชคีรั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)                   
และจะฝากเพิ่ม  หรือถอนเงนิเม่ือใด  จ านวนเงินเท่าใดก็ได้   แตจ่ านวนเงนิฝากในบัญชีในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 
10,000 บาท (หนึง่หมื่นบาทถ้วน)  เว้นแต่การถอนปิดบัญช ี

  ข้อ 8 การจ่ายดอกเบี้ย    สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ 
ในแต่ละวัน  ตามอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น และจะน าดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบญัชีเงินฝากในวันท าการแรก
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม  และเดือนกันยายนของทุกปี  
 ข้อ 9  กรณีการถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชี  สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยใหถ้ึงสิ้นวันก่อนปิดบัญชหีนึ่งวัน  
 

ออมทรัพย์พิเศษ 
 

              ข้อ 10  จ านวนเงนิฝากในการเปิดบัญชคีรั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน)  และ
จะฝากเพิ่มเม่ือใด  จ านวนเงินเทา่ใดก็ได้    
 ข้อ 11 การถอนเงินฝาก  จะถอนเงนิเม่ือใด  จ านวนเท่าใดก็ได้ โดยให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง 
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม   หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึง่ครัง้   สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนยีมการถอนครั้งที่สองและ
ครั้งต่อ ๆ ไปในอัตราร้อยละ 1 ของจ านวนเงินทีถ่อน  ขัน้ต่ า 1,000 บาท   และจ านวนเงินฝากในบัญชีในเวลาหนึง่เวลาใด
ต้องไม่น้อยกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถว้น)  เว้นแต่การถอนปิดบัญช ี

 ข้อ 12 การจ่ายดอกเบี้ย  สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยใหเ้ป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ 
ในแต่ละวัน  ตามอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น และจะน าดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบญัชีเงินฝากในวันท าการแรก
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม  และเดือนกันยายนของทุกปี  
 ข้อ 13  กรณีการถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชี  สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยใหถ้ึงสิ้นวันก่อนปิดบัญชหีนึ่งวัน  
 

ออมทรัพย์ทวีทรัพย ์
 

 ข้อ 14 จ านวนเงนิฝากในการเปิดบัญชคีรั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน)  
การฝากเพ่ิมต้องฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน)  ยกเวน้กรณีดอกเบีย้เงินฝากโอนเข้าบัญชี  
และจะถอนเงินเม่ือใด  จ านวนเท่าใดก็ได้   แต่จ านวนเงนิฝากในบัญชีในเวลาหนึง่เวลาใดต้องไม่นอ้ยกว่า  100,000  บาท 
(หนึ่งแสนบาทถว้น)  เว้นแต่การถอนปิดบัญช ี
 ข้อ 15 การจ่ายดอกเบี้ย  มีรายละเอียดการจ่ายดอกเบี้ยดังนี ้

(1) สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยใหเ้ปน็รายวันตามจ านวนเงนิฝากแต่ละครั้ง และจะน าดอกเบี้ย
ฝากเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ปีละ 4 ครัง้   ในวันท าการแรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน 
มีนาคม,  มิถุนายน, กันยายน และ ธันวาคม  ของทุกป ี     

(2) ต้นเงินที่น ามาฝากใหม่ทุกรายการ  สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้เม่ือเงินฝากรายการนัน้ 
ได้ผ่านก าหนดวนัจ่ายดอกเบี้ยตามข้อ 15(1) มาแล้วหนึ่งครั้ง   โดยจะยังไม่น าดอกเบี้ยทบ
เป็นต้นเงินให้ในวันดังกล่าว  แตจ่ะน าดอกเบี้ยไปฝากเป็นต้นเงินเข้าบัญชีให้ในวนัเข้า
ดอกเบี้ยครัง้ถัดไป 

(3) ส าหรับรายการเงนิฝากที่ไม่มีการถอนจนถึงวันเข้าดอกเบี้ย สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ 
ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศก าหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์                                           

 
 

/3  (4) เงินฝาก.... 
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(4) เงินฝากเฉพาะจ านวนทีถ่อนก่อนวันเข้าดอกเบี้ย   สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ในอัตรา  

ครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศก าหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์   
โดยจะเข้าดอกเบี้ยให้ในวนัท าการแรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมนีาคม  หรือ  มิถุนายน  
หรือ  กันยายน  หรือ ธนัวาคม เดือนไหนถึงก่อนก็จะคิดดอกเบี้ยให้ในเดือนนัน้  ส าหรับ
จ านวนเงนิฝากที่เหลือจะค านวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 15(3) 

  

 ข้อ 16   เงินฝากที่ฝากเพิ่มขึ้น  หรอืเงินฝากที่มีการถอนออกบางสว่น  จนท าให้จ านวนเงนิฝากคงเหลือ 
มีจ านวนเพิ่มขึ้น  หรือลดลงไม่นอ้ยกว่าจ านวนที่สหกรณก์ าหนด   และสามารถรักษาระดับจ านวนเงินฝากนั้นไว้จนถงึวนัจ่าย
ดอกเบี้ย  อาจได้รับดอกเบี้ยแตกต่างกันสูงขึน้  หรือต่ าลงได้ตามจ านวนเงินฝากคงเหลือตามประกาศก าหนดอัตราดอกเบี้ย
ของสหกรณ ์
 ข้อ 17 เงินฝากทีไ่ด้รับดอกเบี้ยทั้งหมด  จะถูกถอนออก และฝากกลบัเข้าไปให้ใหม่รวมกบัดอกเบี้ยที่ได้รับ
ในวันเดียวกันนั้นโดยอัตโนมัติรวมเป็นหนึง่รายการเปน็เงินฝากรายการใหม่  และสหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามก าหนดใน
ครั้งถัดไปตามข้อ 15(1)  ต่อไป 
 ข้อ 18  กรณีการถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชี  สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยใหถ้ึงสิ้นวันก่อนปิดบัญชหีนึ่งวัน  
โดยค านวณดอกเบี้ยเป็นไปตามข้อ 15 
 

หมวด 2 
เงินฝากประเภทประจ า 

 

 ข้อ 19 สหกรณ์รบัเงินฝากประจ า 2 ประเภท คือ 
                             (1)  เงินฝากประจ าระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน 
                             (2)  เงินฝากประจ าระยะเวลาเกนิกว่า 12 เดือน 
               การเปิดให้บรกิารเงนิฝากประจ าตามวรรคหนึง่ อาจเปิดให้บรกิารประเภทใดประเภทหนึ่ง  หรือทั้งสอง
ประเภท  และอาจเปิดให้บรกิารเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสม  โดยเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์   
 ข้อ 20 จ านวนเงนิฝากในการเปิดบัญชคีรั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   
การฝากเพิ่มต้องฝากครั้งละไม่น้อยกว่า  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ยกเวน้กรณีดอกเบีย้เงินฝากโอนเข้าบัญชี   
และจะถอนเงินเม่ือใด จ านวนเทา่ใดก็ได้  แต่จ านวนเงนิฝากในบญัชีในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า  100,000 บาท   
(หนึ่งแสนบาทถว้น) เว้นแต่การถอนปิดบัญช ี
 ข้อ 21 การจ่ายดอกเบี้ย  สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน โดยค านวณดอกเบี้ยใหเ้ม่ือฝากครบ
ก าหนดระยะเวลา   
 เงินฝากทีว่ันครบก าหนดระยะเวลาการฝากตรงกับวันหยุดท าการของสหกรณ์  ให้น าดอกเบี้ยเข้าบญัชี 
ในวันท าการแรกที่เปิดท าการ  โดยลงรายการวันที่ครบระยะเวลาตามเดิม 

ข้อ 22 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้เม่ือถงึก าหนดระยะเวลาฝากตามที่เจ้าของบญัชีระบุไว้เม่ือคราว 
เปิดบัญชี  
 กรณีไม่ถอนเงินฝากประจ าเมื่อครบก าหนดพร้อมดอกเบี้ย   ให้ถอืว่าตกลงฝากต้นเงินพรอ้มดอกเบี้ยต่อไปอีก
เท่าระยะเวลาเดิม  โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเปน็ไปตามประกาศ ณ ขณะนั้น   
 
                                                                                                        /4  ข้อ 23 การถอนเงินฝาก... 
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 ข้อ 23 การถอนเงินฝากจะถอนได้เมื่อครบก าหนดระยะเวลา  กรณีที่จ าเปน็ต้องถอนเงนิฝากก่อนครบ
ก าหนด   เงื่อนไขการถอนและอตัราดอกเบี้ยที่ได้รับใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์   
 กรณีถอนเงินฝากภายในระยะเวลาไม่ถึง 90  วนั  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ 
 ข้อ 24  กรณีการถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชี สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยใหถ้ึงสิ้นวันก่อนปิดบัญชหีนึ่งวัน  
โดยค านวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 23 

 
หมวด 3 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
 

 ข้อ 25 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์  แต่ทั้งนี ้
ไม่เกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณว์รรคหนึง่ สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได้ 
ตามความเหมาะสมเม่ือเห็นสมควร  โดยจะได้ประกาศเป็นคราว ๆ ไป   
 

หมวด 4 
ทั่วไป 

 

 ข้อ 26  การเปิดบัญชเีงนิฝากต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากต่อสหกรณ์  ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  
                ข้อ 27  เจ้าของบญัชีต้องให้ตวัอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจถอนเงนิฝาก  ตลอดจนค าสั่งเกี่ยวกับบัญชี  
เงินฝากทีเ่ปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 การเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจถอนเงนิฝาก  และค าสั่งเกี่ยวกับเงินฝากตามวรรคแรกนั้น   
เจ้าของบญัชีจะต้องท าเป็นหนงัสอืแจ้งต่อสหกรณ์กอ่น   ตามแบบที่สหกรณก์ าหนด  และจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้รับมอบ-
อ านาจของสหกรณไ์ด้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 
                ข้อ 28  การฝากเงนิเข้าบญัชี  ต้องน าสง่เงินพร้อมใบน าฝากตามแบบของสหกรณ์  การเขียนใบน าฝาก             
ให้ระบุวันที่ตรงตามวันส่งเงินต่อสหกรณ์ และให้ลงลายมือชื่อผู้น าฝาก หากมีการแกไ้ข เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในใบน าส่งเงินฝาก 
ผู้ฝากเงินจะต้องลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง  ทัง้นี้  ผู้ฝากหรอืผูอ้ื่นจะเป็นผู้ส่งก็ได ้
 เม่ือเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเปน็การถูกต้องแล้ว  จะบันทึกรายการจ านวนเงนิที่รับฝากในระบบเงินฝาก 
ของสหกรณ ์
                  ข้อ 29 การลงลายมือชื่อในทุกกรณีที่เกี่ยวกับเงินฝากให้ลงด้วยหมึก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ 
ตราประทับแทนลายมือชื่อ 
 ข้อ 30  ในการเปิดบัญชเีงนิฝาก  สหกรณ์จะออกสมุดบัญชีคู่ฝากให้เจ้าของบัญชียึดถือไว้  โดยเจ้าของ-
บัญชีต้องเก็บรกัษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทกึรายการเงินฝาก  เงนิถอน  ดอกเบี้ย  และเงินคงเหลอืที่จะมีขึ้นทุกรายการ 
 การลงบันทกึรายการต่าง ๆ ในสมุดบัญชีคู่ฝาก จะกระท าได้โดยผู้รับมอบอ านาจของสหกรณ์  เป็น           
ผู้ลงลายมือชื่อก ากับไว้เป็นส าคัญ 
 การบันทึกรายการในสมุดบัญชคีูฝ่ากที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในวรรคสอง  ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ 
กรณีที่ตรวจพบว่ารายการใดในสมุดบัญชีคู่ฝากคลาดเคลื่อน   ต้องแจ้งต่อสหกรณเ์พื่อใหแ้ก้ไขให้ถกูต้อง  ทั้งนี้ จะแก้ไข 
โดยประการอื่นไม่ได ้   
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 สมุดบัญชีคู่ฝากเล่มที่บันทกึรายการเต็มแล้ว   หรือช ารุดใช้การไม่ได ้  หรือสูญหาย  ให้แจ้งความประสงค์ต่อ
สหกรณ์   เพือ่จะได้ยกเลิกสมุดบญัชีคู่ฝากเล่มนัน้  และโอนยอดเงนิฝากคงเหลือในสมุดบัญชคีู่ฝากเล่มใหม่  เพื่อให้เจ้าของ
บัญชียึดถือต่อไป  สว่นสมุดบัญชคีู่ฝากที่บันทกึรายการเต็มแล้ว  หรือช ารุด  หรือสูญหายนั้นให้ยกเลิก 
 กรณีที่สหกรณ์ออกสมุดบัญชีคู่ฝากให้ครั้งแรก   หรอืออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่บันทึกรายการเต็มแล้ว   
สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่ในกรณีที่สมุดบัญชคีู่ฝากสูญหาย  หรือช ารุดใช้การไม่ได้  สหกรณ์จะออกสมุดบัญชีคู่ฝาก
ใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีสหกรณ์ก าหนด  เวน้แต่การช ารุดที่เกิดขึ้นจากสหกรณ ์
 กรณีถอนเงินฝากเพือ่ปิดบัญชี  สมุดบัญชีคู่ฝากต้องคืนให้สหกรณ์  
 ข้อ 31  การน าส่งเงินเข้าบัญชเีงินฝาก  อาจส่งเงินฝากโดยวิธีหนึ่งวิธีใดหรอืหลายวิธไีด้ ดังนี้ 
                          (1) น าส่งเงินสด ณ ส านักงานสหกรณ ์
                          (2) เช็ค 
                          (3) ต๋ัวแลกเงิน 
                          (4) โอนเงินเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคารของสหกรณ ์
                          ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่สหกรณก์ าหนด 
 การฝากเงนิโดยเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน จะมีผลสมบูรณ์เม่ือสหกรณ์เรยีกเก็บเงินจากสถาบันการเงินนัน้ ๆ ได ้ 
และสหกรณไ์ด้รับเงินเข้าบัญชีเงนิฝากเรียบร้อยแลว้  โดยสหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงิน  กรณีเจ้าของบัญช ี
ขอถอนเงนิจากรายการนี้  จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเชค็หรือตัว๋แลกเงินได้   ทั้งนี้  การรับฝากเชค็หรือตัว๋แลกเงิน 
เข้าบัญชีใหเ้ป็นไปตามที่สหกรณก์ าหนด 
 การฝากเงนิโดยการโอนเงนิเข้าบญัชีเงนิฝากธนาคารของสหกรณ์  สหกรณ์จะบันทกึรายการ 
รับฝากเงนิให้  เม่ือได้รับทราบการโอนเงินเข้าบัญช ี
 ข้อ 32  การถอนเงินฝาก  ต้องลงลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไวต้่อสหกรณ์ในใบถอนเงินฝาก 
ตามแบบที่สหกรณก์ าหนด  พร้อมกับสมุดบัญชีคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่    
 ข้อ 33  การเขียนใบถอนเงินฝาก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอ านาจถอนเงิน  ต้องลงลายมือชื่อ
ตามตัวอย่างที่ให้ไว้ก ากบัด้วย 
 ข้อ 34 การถอนเงินฝาก หรือการรบัเงินจากการถอนบัญชีเงนิฝาก ผู้รับเงนิต้องลงลายมือชื่อต่อหน้า
เจ้าหน้าที่   กรณีให้ผู้อืน่รับเงินแทน   ต้องมอบอ านาจตามแบบทีส่หกรณก์ าหนด  และผู้รับมอบอ านาจแทนเจ้าของบัญชี
ต้องแสดงหลกัฐานพิสูจน์ตวัแก่สหกรณ์ด้วย 
 เจ้าของบญัชีสามารถมอบอ านาจให้สหกรณถ์อนเงินฝาก เพื่อท าการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกบักิจการสหกรณ์         
หรืออันเกี่ยวกับภาระผูกพันที่มีต่อสหกรณไ์ด้  โดยจะต้องท าหนังสือตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  และการถอนเงินฝาก
ดังกล่าว  สหกรณ์มีอ านาจกระท าการโดยไม่จ าเป็นต้องมีสมุดบัญชีคู่ฝาก 
 ข้อ 35  เจ้าของบญัชีจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชเีงินฝากของตนเมื่อใดกไ็ด้  โดยให้ 
ผู้มีอ านาจถอนเงิน เขียนแจ้งไว้ในใบถอนเงินฝากดว้ยว่า “เพือ่ปิดบัญชี” 
                ข้อ 36  เจ้าของบญัชีรายใดฝ่าฝืนระเบียบนี้   หรือกอ่ความยุ่งยากแก่สหกรณ์   หรือเห็นว่ามีเหตุ 
อันสมควรที่จะปิดบัญชเีงนิฝากรายนั้น   สหกรณ์มีอ านาจไม่รับฝากเงินเข้าบญัชีรายนั้น  และจะปดิบัญชีเงนิฝากของเจ้าของ
บัญชีรายใดก็ได้  
 การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตามข้อ 35  และข้อ 36  สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ตามเงือ่นไขการจ่าย
ดอกเบี้ยของเงินฝากแต่ละประเภท  และเม่ือสหกรณ์จ่ายเงนิใหแ้ล้ว  จะยกเลิกสมุดบัญชคีู่ฝากส าหรับบัญชีนัน้  
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 ข้อ 37     สหกรณ์มีอ านาจในการเปิดหรือปิดรับเงินฝากในแต่ละประเภทได้ตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ 38    ในกรณีที่มีความจ าเปน็ สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้  
 ข้อ 39   กรณทีี่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้   หรอืไม่เป็นไปตามที่ก าหนด   และกรณทีี่มีปัญหา
หรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการวนิจิฉัยชี้ขาด ภายใต้ขอบเขต
อ านาจหน้าที่ตามวัตถุประสงคข์องสหกรณ์ฯ             
   

                   ประกาศ ณ วันที ่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2565          
 

 
 
 

 (นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล) 
      ประธานกรรมการ 

                               สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 


